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ในช่วงหลายปีทีผ่่านมามรีายงานการระบาดของโรคไขห้นังแดง หรอืไฟลามทุ่ง (Erysipelas) ในสกุรหลายประเทศอนั
ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่น สเปน ในไทยแมย้งัไมเ่คยเกดิการระบาดครัง้ใหญ่ แต่กพ็บอุบตัซิ ้าเป็นประจ าบอ่ยๆ และคงสรา้ง
ความเสยีหายอยู่ในหลายฟารม์ การรกัษาโรคนี้อาจท าไดไ้มย่ากนัก เน่ืองจากเป็นโรคตดิเชือ้แบคทเีรยี แต่การควบคมุและ
ป้องกนัโรคอาจท าไดไ้มง่า่ยนัก 30-50% ของสกุรทีส่ขุภาพปกตแิขง็แรง จะมเีชือ้ก่อโรคนี้อยู่ทีท่อนซลิ และเน้ือเยื่อน ้าเหลอืง 
โดยไมแ่สดงอาการป่วย จงึถอืว่าเป็นแหลง่อมโรค และแพร่เชือ้ ก่อใหเ้กดิการระบาดในฝงูได ้เมือ่สกุรอ่อนแอ หรอืมปีจัจยัโน้ม
น าเหมาะสม  

สาเหตุเกดิจากเชือ้แบคทเีรยีแกรมบวก รปูแท่ง Erysipelothrix rhusiopathiae ทีพ่บมากกว่า 25    ซโีรวาร ์ ตอ่มา
ภายหลงัไดแ้ยกบางซโีรวารอ์อกมาเป็น tonsillarum ทัง้สองสปีชสีน์ี้สามารถก่อโรคในสกุร และพบไดท้ีท่อนซลิเช่นเดยีวกนั 
นอกจากสกุรแลว้ยงัพบว่านกกว่า 30 ชนิด สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมกว่า 50 ชนิดสามารถตดิเชือ้และเป็นโรคนี้ได ้ เชือ้มคีวาม
ทนทานสงูตอ่กรดในกระเพาะอาหาร อยู่ในอุจจาระไดน้าน ทนต่ออุณหภูม ิความแหง้ กรดด่าง และยาฆ่าเชือ้หลายชนิด อยู่ใน
สิง่แวดลอ้มไดน้าน 6 เดอืน 

สกุรไดร้บัเชือ้โดยผ่านแผลทีผ่วิหนัง หรอืการกนิอาหาร เชือ้จะเขา้สูเ่ยื่อเมอืกของระบบทางเดนิอาหาร โดยมรีะยะฟกั
ตวั 2-3 วนั มกีารเพิม่จ านวน จากนัน้เชือ้จะเขา้สูก่ระแสโลหติ เกดิภาวะโลหติเป็นพษิมแีบคทเีรยี ช่วงนี้บางตวัอาจเกดิอาการ
แบบเฉยีบพลนั ไขส้งู 41-45 C เบือ่อาหาร ทอ้งผูกทอ้งรว่ง ผวิหนังมสีแีดงสดทัง้ตวั จากนัน้จะกลายเป็นสนี ้าเงนิหรอืเขยีว
คล า้ และตายภายใน 2-3 วนั บางตวัทีไ่มร่นุแรงมากอาจแสดงอาการแบบกึง่เฉยีบพลนั  โดยมวีกิารเฉพาะโรคเดน่ชดัที่
ผวิหนังคอื ผวิหนังเกดิเป็นแผ่นป้ืนนูนสแีดงมว่ง  คลา้ยลมพษิ   เป็นรูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปูนหรอืรปูหลายเหลีย่มคลา้ยเพชร
ทีเ่รยีกว่า Diamond shaped กระจายทัว่ล าตวั สว่นใหญ่พบตามแผ่นหลงั หน้าทอ้ง ดา้นขา้ง โคนขา ล าคอ ใบหู ร่วมกบั
อาการไขส้งู ซมึ เบือ่อาหาร หลงัแสดงอาการ 2-4 วนั อาจหายป่วย ผวิหนังเกดิเน้ือตาย ลอกหลดุ หรอืพฒันาเขา้สูร่ะยะเรือ้รงั 
เชือ้จะเขา้ไปอยู่ในขอ้ต่อ เกดิการอกัเสบรุนแรง ขอ้บวม แขง็ เดนิกระเผลก หรอือาจเกดิการอกัเสบแบบงอกขยายทีล่ ิน้หวัใจ 
Bicuspid ท าใหห้นาตวั มวีกิารเป็นเนื้องอกรูปร่างคลา้ยดอกกะหล ่า ขดัขวางระบบไหลเวยีนโลหติ เกดิหวัใจวายตามมา 
นอกจากนี้ยงัพบเลอืดออก และคัง่เลอืดทีถุ่งหุม้หวัใจ ปอด ไต กระเพาะอาหาร ตบั มา้ม และต่อมน ้าเหลอืง 



 

 

 

ผลกระทบทีส่ าคญัต่อระบบสบืพนัธุส์กุรคอื การแทง้ เน่ืองมาจากไขท้ีส่งูมาก สามารถพบไดใ้นทุกช่วงอายุของการตัง้
ทอ้ง Gertenbach และ Bilkei (2002) รายงานผลกระทบต่อประสทิธภิาพ และความลม้เหลวของระบบสบืพนัธุส์กุร ใน
กรณศีกึษาฟารม์สกุรขนาด 1,500 แม ่ทีม่ปีระวตัเิคยเกดิการระบาดของไขห้นังแดง และหยดุท าวคัซนีมาเป็นเวลา 20 เดอืน 
ดงัตารางดา้นลา่ง ในช่วงแรกทีเ่กดิการระบาดแบบเฉยีบพลนัหรอืกึง่เฉยีบพลนัจะพบสกุรแทง้มากกว่า 18% (ช่วงปกต ิ1-2%) 

 

แต่ตอ่มาโรคจะพฒันาไปเป็นแบบเรือ้รงั ท าใหเ้ชือ้  Erysipelothrix ทีป่กตไิมไ่ดม้เีป้าหมายในระบบสบืพนัธุ ์สามารถกลายเป็น
เชือ้ฉวยโอกาส ตดิยอ้นกลบัจากระบบขบัถ่ายปสัสาวะเขา้ไปในมดลกูช่วงเป็นสดั หรอืหลงัคลอด รวมถงึการตดิเชือ้ผ่าน
กระแสโลหติ ท าใหเ้กดิภาวะเยือ่บโุพรงมดลกูอกัเสบ หรอืช่องคลอดอกัเสบ มหีนองไหลตามมา ซึง่ยนืยนัเหตผุลทีก่ลา่วมา 
ดว้ยการตรวจพบเชือ้ในหนองจากช่องคลอด และลกูแทง้เป็นจ านวนมาก 

กระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานขอ้มลูสาเหตุ 10 อนัดบัแรกของการคดัทิง้ท าลายซากสกุรที่
คณุภาพไมไ่ดม้าตรฐานในโรงฆ่าสตัว ์ระหว่างปี 2003-2008 โดยพบว่าไขห้นังแดงชนิดวกิารผวิหนังเป็นสาเหตุในอนัดบั 9 ยงั
อาจรวมไปถงึการตดิเชือ้ในกระแสโลหติ และขอ้อกัเสบ ทีอ่าจเป็นอกีรปูแบบหนึ่งของไขห้นังแดง แต่ไมไ่ดม้กีารระบแุยกแยะ
ไวใ้นทีน่ี้ เชือ้ทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้ม อาหาร สตัวพ์าหะ โดยเฉพาะสุกรสามารถถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได ้ และเกดิโรค
คลา้ยคลงึกนัทีเ่รยีกวา่ Erysipeloid จงึนบัเป็นโรคสตัวต์ดิสู่คนทีส่ าคญัมากในทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 

การวนิิจฉยัโรคนี้จะไมย่ากมากนัก แต่จ าเป็นตอ้งแยกแยะจากโรคอหวิาตส์กุร ซลัโมเนลโลซสิ โรคตดิเชือ้สเตรปโต
คอกคสั แกลสเซอร ์ โรคตดิเชือ้มยัโคพลาสมาชนิด hyorhinis และ hyosynoviae โดยใชผ้ลยนืยนัทางหอ้งปฏบิตักิารรว่มกบั 
ประวตั ิ อาการทางคลนิิก ทีม่กัพบไขห้นังแดงในสกุรใหญ่ทีอ่ายุมากกว่า 3 เดอืนขึน้ไป โดยมปีจัจยัเสรมิตอ่การเกดิโรคไดแ้ก่ 
ปรสติตดิเชือ้  สารพษิเชือ้รา เป็นตน้ การรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะทีไ่ดผ้ลดคีอื เพนนิซลิลนิ อะมอ็กซซิลิลนิ เตตรา้ซยัคลนิ เซฟา
โลสปอรนิ ร่วมกบัยาลดไข ้เซรุ่มเป็นอกีหนึ่งวธิกีารรกัษาทีไ่ดผ้ล แต่ไมน่ิยมใชก้นันักในทางปฏบิตั ิ



 

 

 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าโรคนี้แมจ้ะวนิิจฉยั และรกัษาไดง้า่ย แต่การควบคมุป้องกนักลบัท าไดย้าก ดงัจะเหน็ไดจ้ากอาหาร
สกุรมกัมยีาปฏชิวีนะทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ในโดสป้องกนัอยูแ่ลว้ แต่ยงัคงพบมเีชือ้อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะทีท่อนซลิ ดงัจะเหน็
ไดจ้ากการศกึษาในประเทศไทยโดย Pathanasophon และคณะ (1990) ทีส่ ารวจพบเชือ้ Erysipelothrix rhusiopathiae จาก
ต่อมทอนซลิสกุรทีส่ขุภาพแขง็แรงถงึ 28.82% พบทัง้หมด 16 ซโีรวาร ์มากทีส่ดุคอื ซโีรวาร ์2 (33.6%) ทีรู่ก้นัดวี่าก่อใหเ้กดิ
วกิารปว่ยเรือ้รงั แบบผื่นแดงตามตวั ลา่สดุในปี 1999 Takahashi และคณะไดร้ายงานการส ารวจในประเทศไทยอกีครัง้ พบ
เชือ้ Erysipelothrix 15.0% (46 จาก 307 ตวั) แยกเป็นชนิด rhusiopathiae 58.7% ทีเ่หลอืเป็นชนดิ tonsillarum และระบุ
ไมไ่ด ้พบทัง้หมด 5 ซโีรวาร ์มากทีส่ดุคอื ซโีรวาร ์2 (43.48%) จะเหน็ไดว้่าซโีรวาร ์2 พบมากในประเทศไทย และพบกระจาย
ทัว่โลก รวมถงึซโีรวาร ์ 1 ทีม่คีวามรนุแรงมาก ดงันัน้วคัซนีป้องกนัโรคจงึมกัมสีว่นประกอบของแบคทรีนิซโีรวาร ์ 1 และ 2 
เป็นหลกั โดยจะใหค้วามคุม้โรคทีต่รงกบัซโีรวาร์มากทีส่ดุ แต่ทัง้นี้อาจใหผ้ลคุม้โรคขา้มซโีรวารไ์ดบ้า้ง แต่ไมเ่ตม็ที ่ดงัเช่นการ
ทดลองใหว้คัซนีซโีรวาร ์1 และ 2 ร่วมกนั จากนัน้ฉดีเชือ้พษิทบั เขา้ไปในหนูทดลองแต่ละกลุม่ (กลุม่ละ 10 ตวั) ผลปรากฏว่า
กลุม่ควบคมุทีไ่มไ่ดร้บัวคัซนี หนูทดลองตายทัง้หมด สว่นกลุม่ทีไ่ดร้บัวคัซนี และฉดีเชือ้พษิซโีรวาร ์ 2 (ตรงกบัวคัซนี) หนู
ทดลองแทบไมต่าย สว่นกลุม่ทีฉ่ดีเชือ้พษิซโีรวาร ์12 (ไมต่รงกบัวคัซนี) หนูทดลองจะตายประมาณ 30% 

 

โดยสรุป นอกจากความปลอดภยัทางชวีภาพและการจดัการแลว้ จะเหน็ไดว้่าการใชว้คัซนีป้องกนัโรคไขห้นังแดงยงั
เป็นทางเลอืกในการควบคมุ ป้องกนัโรคทีเ่หมาะสมอยู่ในปจัจบุนั มคีวามคุม้คา่น่าลงทุน เพือ่หวงัผลในแงป่ระกนัสขุภาพ 
คณุภาพซาก หากหมายรวมถงึป้องกนัความเสยีหาย และลม้เหลวของระบบสบืพนัธุด์ว้ยแลว้ แนะน าตอ้งท าร่วมกบัวคัซนี
ป้องกนัโรคตดิเชือ้พารโ์วไวรสั และโรคเลปโตสไปโรซสิ จะใหผ้ลดทีีส่ดุ คงถงึเวลาแลว้กระมงัทีท่่านจะตอ้งทบทวนโรคเก่า 
โดยวธิกีารคดิใหม ่ ท าใหม ่ เพือ่ใหภ้ยัรา้ยทีแ่ฝงอยู่ในร่างกายสกุรของท่านหมดสิน้ไป ความไมม่โีรค (ไขห้นังแดง) น่าจะถอื
เป็นลาภอนัประเสรฐิอย่างหนึ่ง กว็่าได.้.. 
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